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Algemene opmerking
Wanneer een fitness apparaat of een onderdeel hiervan vervangen moet worden, wordt de
toegang tot het fitnesspark beperkt totdat de herplaatsing is voltooid.
SCHROEVEN IN DE BEWEEGBARE APPERATEN
Over tijd kunnen de schroeven los gaan zitten door constant en zwaar gebruik. Dit resulteert in
een losse en onstabiele constructies, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is dus
erg belangrijke dat alle affdekkappen, bouten en schroeven periodiek worden nagekeken.
AFDEKKAP EN SCHROEF INSPECTIE
Afdekkappen worden gebruikt bij alle Norwell Outdoor
fitness apparaten om te beschermen tegen schroeven en
andere scherpe onderdelen.
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Wanneer u de afdekkap nakijkt die een moer
beschermd, probeert u de kap dan te draaien.
Als de moer meedraait, moet deze worden aangedraaid.
Om bij de moer te kunnen moet de afdekkap
verwijderd worden: breng voorzichtig een
schroevendraaier tussen de kap en de moer en wring
het los.
Draai de moer aan totdat de afdekkap niet meer kan
draaien of totdat de moer strak tegen het product aan
zit. Zorg ervoor dat de moer niet te strak zit.
Vervang de nut cap voor een nieuwe.

PLASTIC EN RUBBERE ONDERDELEN
Kijk na en vervang wanneer nodig:
- Pipe kaps, afdekkap top
- Rubbere handvaten, pedalen, voet pedalen,
		 platen, zitvlakken
- Stickers, logo’s en ID banden
LAGERS
De lagers zijn gesealed en hoeven niet te worden geolied of
gesmeerd. Als een lager moet worden vervangen, neemt u
dan contact op met een Norwell sales consultant.
VERF COATING
Controleer op krassen of open stukken in de verflaag en
repareer met de reparatie verf.
SCHOONMAKEN
Vuile onderdelen van het fitness apparaat kunnen worden
schoongemaakt met zeep en water. Schenk extra aandacht
aan apparaten die zijn geplaats in gebieden met veel zout
verstuiving.
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Kwartaal controles
• Verwijder alle banden of aanbouwingen van het fitnessapparaat, bijvoorbeeld koorden,
kleding, stickers etc.
• Controleer het fitnessapparaat op missende, losse of gebroken onderdelen.
Schenk extra aandacht aan de beweegbare apparaten met bewegende onderdelen, zoals
de Cross, Air Walker en Hip.
• Contoleer alle afdekkappen en vervang wanneer nodig.
• Controleer alle stickers, logo’s en ID banden en vervang wanneer nodig.
• Inspecteer de coating. Als er krassen, signalen van roest is te zien, gebruik de reparatie verf.
• Controleer de stabiliteit van de fitness apparaten. Als het apparaat ook maar een beetje los
is gekomen van de ondergrond, bekijk dan de ondergrond en maak de ankers beter vast of
vervang ze. Als het nodig is kunnen de ankers worden los gemaakt en het fitness apparaat
worden verwijders.
• Zorg ervoor dat de betonnen ondergrond is bedekt.
• Vuile onderdelen van het fitness apparaat kunnen worden schoongemaakt met zeep en water.
Schenk extra aandacht aan apparaten die zijn geplaats in gebieden met veel zout verstuiving.
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